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Економія енергії  
сьогодні важлива як 
ніколи. 
Внаслідок війни в Україні закупівельні ціни 
на енергоресурси суттєво зростають. Тим 
важливіше сьогодні екологічно стійке та 
економне використання електроенергії та газу. 
Щоб полегшити для вас завдання економії 
електроенергії та газу в повсякденному житті, 
ми підготували вам декілька рекомендацій. 
Це буде корисно не лише для навколишнього 
середовища, а й для вашого гаманця.

Інтенсивне провітрювання замість  
тривалого відкриття вікон в режимі провітрювання
Відкриття вікон в режим провітрювання значно підвищує 
витрати на енергоресурси. Часто їх забувають закрити, 
і тоді тепло просто вилітає в вікно. Для економії витрат 
потрібно прикрутити опалення та провітрити кімнату 
швидко та інтенсивно, широко відкривши вікна. Завдяки 
цьому свіже повітря швидко потрапляє в квартиру, а 
меблі та стіни не встигають вихолонути. Після цього 
опалення знову можна налаштувати на потрібний рівень.
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Прикрути
Пониження температури в квартирі на один 
градус нижче дозволяє заощадити до 6 % 
витрат на енергоносії. В житловій кімнаті 
температура має бути близько +20 °С. Для 
цього необхідно встановити терморегулятор на 
рівень 3. Протягом дня, коли в квартирі немає 
нікого, достатньо кімнатної температури +18 
°С (рівень 2-3). За більш тривалої відсутності 
температуру можна понизити до +15 °С (рівень 
1-2). А ось повністю відключати опалення 
вночі не має великого сенсу. Адже в цьому 
випадку стіни та підлога швидко охолоджу-
ються, і буде потрібно великих затрат енергії, 
щоб знову нагріти приміщення до потрібної 
температури наступного ранку. Важливе 
зауваження: не опалюйте за допомогою 
електричних приборів. Вони споживають дуже 
багато електроенергії, а електроенергія дорого 
коштує.



Завдяки цьому тепло не втрачається
Щоб через вікна втрачалося менше тепла, увечері закривайте 
жалюзі. Як додатковий ізоляційний шар вони забезпечують 
збереження тепла в квартирі без додаткових затрат 
енергоресурсів на опалення. 

Приймати душ замість ванни 
В багатьох домогосподарствах в Німеччині вода на-
грівається газом. Щоб прийняти ванну, потрібно при-
близно втричі більше води, ніж для прийняття душу. 
Тому при (швидкому) прийнятті душу економиться багато 
гарячої води, а тим самим і газу.

Звільни радіатори 
Радіатори опалення часто використовують як 
полицю, сушарку для рушників або загороджують 
їх меблями. Однак закриті радіатори витрачають 
енергії приблизно на 15 % більше. Тому слідкуйте 
за тим, щоб тепло, що виділяється, добре 
розподілялося у всі сторони.

Ще більше порад про те, як заощадити  
витрати на енергію, ви знайдете на сайті:  
 
swa.to/energiespartipps

Економні лійки 
Сучасні душові лійки забезпечують 
відмінне самопочуття навіть при 
низьких затратах води. Переходьте 
на економну душову лійку та 
заощаджуйте до 60 % води та 
енергії в порівнянні зі старими 
моделями.
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www.augsburg.de/energie

Видавець: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH, Hoher Weg 1, 86152 
Augsburg, www.sw-augsburg.de, kundenservice@sw-augsburg.de 
Стан на: вересень 2022 р.| Ми залишаємо за собою право 
на зміни, відсутність помилок та друкарських помилок не 
гарантується.

Вам потрібна 
допомога?
Місто Аугсбург 
надасть вам 
підтримку. Всю 
інформацію можна 
знайти на сайті:


